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Sindszijnbesluitomtevertrekkenals FIFA-presidentzochtSeppBlatter
deschaduw.Maarnupraathij over zijnherverkiezing,deFBI,het verraad
door ‘zoon’MichelPlatini endebeschuldigingenvancorruptiebijdeFIFA.
Door Willem Feenstra en Mark Misérus Foto’s Daniel Rosenthal

Joseph‘Sepp’Blatter werd
geboren op 10 maart 1936 en
groeide op in Visp, in het
Zwitserse kanton Wallis. Hij
was naar eigen zeggen een
getalenteerde voetballer bij
de plaatselijke FC, maar zijn
vader blokkeerde een over-
gang naar het grotere Lau-
sanne Sports. Blatter zou
nooit zijn geld met voetbal
kunnen verdienen, kreeg hij
te horen. Na baantjes bij het
toerismebureau van Wallis
en de Zwitserse ijshockey-
bond ging hij aan de slag bij
horlogefabrikant Longines.
In 1975 werd hij gevraagd
technisch directeur bij de
FIFA te worden. In 1981 klom
hij op tot secretaris-gene-
raal, als rechterhand van
voorzitter Havelange. Hij
volgde hem in 1998 op en
werd vier keer herkozen,
waaronder op 29 mei jongst-
leden.Vier dagen later legde
hij plotseling zijn mandaat
neer als FIFA-president.
Blatter werd meerdere keren
van malversaties beschul-
digd. Zo zou hij landen
100 duizend dollar hebben
geboden om hem in 1998 als
voorzitter te kiezen. Die en
andere beschuldigingen aan
zijn adres, zijn nooit bewe-
zen. Buiten Europa maakte
de 79-jarige Zwitser zich po-
pulair door het voetbal in
arme landen te ontwikkelen.
Hoewel deze Goal-projecten
door tegenstanders worden
omschreven als institutio-
nele corruptie, hebben ze
ertoe geleid dat het voetbal
op steeds meer plekken in de
wereld serieus wordt be-
oefend. Blatter heeft een
dochter en is samen met zijn
vriendin Linda Barras.

Blatter
Sepp

D
e stemvanSepp
Blatter (79) trilt.
Indekleinege-
bedsruimte, opde
derdeonder-
grondseverdie-
pingvanhet FIFA-
hoofdkantoor in

Zürich, lijkthij zich teverliezen in
zijneigengezang. ‘GroßerGott,wir
lobendich;Herr,wir preisendeine
Stärke.’GroteGod,wij lovenu;Heer,
wijprijzenuwkracht.
Zijn linkerhandsteekt losjes inzijn

broekzak,metzijn rechterhand
zwaaithij opdedenkbeeldigemaat.
Nuhijhier zo staat, terwijlhij een lied
zingtuit zijnkantonWallis, heefthij
iets vaneenheerserdieonverbeter-
lijkblijftdoorregeren terwijl zijn
koninkrijkop instortenstaat.
Op 2 juni, vier dagenna zijnher-

verkiezing, kondigdeBlatter onver-
wachts zijn overgave aan.Onder
druk van twee strafrechtelijke onder-
zoeken – zevenhooggeplaatste FIFA-
officialswerdengearresteerd in
Zürich – vertrekt hij in februari 2016
bij dewereldvoetbalbond.Hoewel
de autoriteitenhemniet persoonlijk
linken aande corruptieaffaire,was
zijnpositie onhoudbaar geworden.
SindszijnovergavezwijgtdeZwit-

ser zoveelmogelijk.Hij is aangescho-
tenwild. Zijnvertrouwen indemedia
ishij verlorenendepersafdelingvan
deFIFAwilnietdathijnog interviews
geeft.
Maarnu, eenhalf jaar voorzijnop-

volgerwordtgekozen, spreekthij
toch,metdeVolkskrant. ‘Ikmoetmijn
familiebeschermen.’

Was het neerleggen van uw man-
daat het moeilijkste besluit in uw
carrière bij de FIFA?
‘Doordedrukopmijzelf endeFIFA
die steedsverder toenam,kon ikniet
anders. Erwaseen tsunamigaande.
Eenschok.Hetwasgeengemakkelijk
besluit,maarhetgafmede tijdna te
denkenwaterverkeerdwasgegaan.’

Wat is er verkeerd gegaan?
‘Dathet zokort voorhet verkiezings-
congresgebeurde.’

Bedoelt u de arrestaties van FIFA-
oicials in het Baur au Lac-hotel?
‘Ja, de interventie vandeAmerikaanse
enZwitserseautoriteiten.Hetwas
verkeerd.Hetwaseenschok.Maar in
dezewereld levenwemet schokken.’
Hijblaast zijn longen leeg. ‘Nukan

ikweerademhalen, zien, kijken.’

Mensen uit uw omgeving zijn er-
van overtuigd dat er in de dagen
na uw herverkiezing iets groots is
gebeurd waardoor u alsnog be-
sloot te vertrekken.
‘Dat is ietsdat ikvoormezelf wilhou-
den.Water isgebeurd, komt inmijn
nalatenschap.Hetwaseenergonple-
zierige tijd.Maarhoedanook,wezijn
allemaaloverlevers. En ikbenerzeker
vandathetde juisteoplossingwas
voordeFIFA.’

U wilt er niet over praten. Neemt
u de volle last op uw schouders?
‘Ikhebhetgedaanomdeorganisatie
enmijn familie tebeschermentegen
deaanvallen.Mezelf kan ikwelbe-
schermen. Ikhebgeenhulpnodigals
hetovermijnpersoonlijke integriteit
gaat.’

Op welke aanvallen doelt u?
‘Hebben julliedepersconferentie
vanmevrouwLoretta Lynch (Ameri-
kaanseminister van Justitie, red.)
gezien?Zij stonddaar samenmetde
baasvandeFBI. Ze zettendeFIFAneer
als eenmaffioseonderneming.
Whatever.’

Dit klinkt raar. De persconferentie
waarop u doelt, was twee dagen
voor uw herverkiezing. U had zich
toen al kunnen terugtrekken. Wij
willen graag weten wat er is ge-
beurd in de vier dagen tussen uw
herverkiezing en de persconfe-
rentie waarop u uw mandaat ter
beschikking stelde.
Getergd: ‘Ikheb jullie algezegddat ik
ooitgavertellenwaterprecies is
gebeurd.Nuwil iknietopdedetails
ingaan,omdateronderzoeken lopen.
En ikwildeonderzoekennietbelem-
meren. Ikhoudhetvoormeendaar
voel ikmegoedbij.’

Op de Zwitserse televisie zei u
vlak na uw herverkiezing: ‘Als ik
de FIFA nu verlaat, is het alsof ik
accepteer dat ik dingen fout heb
gedaan.’
‘IkhebdeFIFAniet verlaten. Ikben
nogsteedsdepresident!Nuentotde
laatsteminuutvandeverkiezingen
op26 februari.Demediahebbende
FIFAenzijnpresident zwaaraangeval-
len. Toen ikmijnmandaat terbe-
schikkingstelde, zeidenmensendat
ikdatdeedomdat ikeenslechtgewe-
tenheb.Dat isniet zo.’

Wat zou er zijn gebeurd als u uw
afscheid niet had aangekondigd?
‘Weetu, jekunthet verledennietover-
doen.Dit ismijnbeslissinggeweest.
Daarmeemoet ik leven.’

We merken dat u hier niet graag
over praat. Toch willen we nog
een paar dingen weten. Het kwam
zo gehaast over toen u uw af-
scheid aankondigde. De perszaal
was niet eens in gereedheid ge-
bracht.
‘Ikbenaltijdgoedvooreenverras-
sing.’

Maar de flair en elegantie waar-
mee u doorgaans spreekt, leken
verdwenen. Het was alsof iemand
u in de zaal had gezet.
‘Hetwasheteindvaneen langedag.
Hetwasniet ’s ochtends. Enhetwas
donker.’

Kijkt u terug op die dag met een
steen in uw maag?
‘Nee.Hetwaseenspecialedag inmijn
leven.Mijn levenkentalleenspeciale
dagen.Vooraldedagendienog
komen.Als jebijna80bent, zie je elke
dagals eengeschenk.’

U bent een ofensief persoon, u
zoekt graag de aanval. Dat was
ook al zo toen u voetballer was.
Die dag was u in de verdediging.
Wat zou u achteraf anders heb-
ben gedaan?
‘Ikherhaal: ikwildaarnietop ingaan.
Het isgebeurd.Ooit zal ikhetnog
eensuitdedoekendoen.’

‘Ikbengeen
extravaganza.
Ikdoeditwerk
nietomrijk
teworden’

overdebeschuldigingen
endedolkstoot

CV
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Sepp Blatter: ‘Ik heb het gedaan om de organisatie en mijn familie te beschermen tegen de aanvallen. Mezelf kan ik wel beschermen.’

Wanneer?
‘Als ikgeenpresidentvandeFIFA
meerben.’

HetgesprekmetBlatterheeftplaats
indepresidentiële loungevanhet
FIFA-hoofdkantoor.Hij zit opdebank
enniptaaneenespresso.Opeensok-
kel achterhemstaat eengouden
replicavandewereldbeker.Aande
muurhangteenzwart-witfotovande
A-juniorenvanFCVisp,uit 1953.De
kleineBlatter staat inhetmidden.

Soms lijkthetalsof hijpraatopde
automatischepiloot. Alsdevragen
moeilijkwordenof hemnietbeval-
len,probeerthij ze teontwijken.Dan
beginthij aaneenvanzijn talloze
anekdotesof complimenteerthij zijn
gesprekspartnersmethunuiterlijk.
Hij scheptgenoegen inontregelen.

Hijwijstopeengrootportret van
zichzelf, dat vooreenvanderamen
staat.Hij kreeghetvanartiestRolf
Knie tijdensdedonkerstedagenna
zijnherverkiezing. ‘Football is Sepp
Blatter. SeppBlatter is football’, luidthet
bijschrift. Blatterglimtvan trots als
hij eroververtelt.Het is volgenshem
eenvandevele steunbetuigingendie
hij kreeg. ‘Veel voetbalbondenvragen
ookof ikalsnogwilblijven.’

Metdehulpvandeachtmedewer-
kers vanzijnpresidentiëlehuishou-
dingbeantwoordthij zeallemaal.
Maarhoegraaghijhetookzouwillen,
aanblijven isuitgesloten.Daarvoor is
zijn imago tezwaarbeschadigd.
Vooral inwesterse landenwordthij
gezienals eencorrupte leiderdie
zichzelf verrijkt tenkostevanhet
voetbal. Vanaf septemberzijn foto’s
vanhemtebewonderen inhet
maffiamuseuminLasVegas,waareen
permanente tentoonstellingoverde
FIFAwordt ingericht.

Hoeveel huizen heeft u?
‘Ikheb tweeappartementen inVen-
thône, tussenSierreenCrans-Mon-
tana. Ikhebhet rechtomgebruik te
makenvanhetpresidentshuis vande
FIFA inZürich. En ikgebruikhetap-
partementvanmijndochter inmijn
geboorteplaatsVisp. Eenpaleisheb ik
niet.’

Hoeveel boten?
‘Mijn sterrenbeeld isVissen. Ikben
gekopwater, vooral als ikonderde
douchesta.Maareengoedezwem-

lees verder op
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sport.Hetdruist in tegenhet charter
vandeVerenigdeNaties.’

De FIFA is gewend aan alle soor-
ten aanvallen.
‘Deaanvallenwarennietgericht te-
gendeFIFA,maar tegeneenpersoon.’

Was de bommelding tijdens het
verkiezingscongres voor u be-
doeld?
‘Nee.Datwasnietpersoonlijk.Uweet
datdeUEFA(deEuropesevoetbal-
bond, red.) vanmeningwasdathet
congresniethadmoetendoorgaan.
Toenwasdaardebommelding,waar-
vanwenognietalledetailshebbenge-
kregen.Maardemeldingwasbedoeld
omhetcongres testoppen.Opdiema-
nierwasergeenverkiezinggeweest.’

Denkt u dat de UEFA er iets mee
te maken heeft?
‘JulliekomenuitNederland. Jullie
hebbeneenbredehorizon.UEFAzei
dat zegeenverkiezingwilde tijdens
dit congres. Platini (devoorzitter van
deUEFA, red.)heeftmijdedagvoor
het congresverzochtomnietnaarde
verkiezing tegaan. Ik zei: hoekan ik
datdoen?Wiegaat erdannaardever-
kiezing?’

Maar kan het zijn dat de UEFA
achter de bommelding zat?
‘Nee,datheb iknietgezegd. Ik zei
alleendat jullieuitNederlandkomen
eneenbredehorizonhebben.De
UEFAheeftpubliekgemaaktdat ze
het congresnietwildeendat zeover-
wooghet teboycotten.’

Blatterspersoonlijkassistente,die
zich totdanopdeachtergrondheeft
gehouden,neemthetwoord. ‘Voorde
duidelijkheid:meneerBlatterheeft
nooitgezegddatdeUEFAachterde
bommeldingzat.’

De relatie tussendeFIFAendeEuro-
pesedochterbond isde laatste jaren
ernstigbekoeldgeraakt.DeUEFA
waantzichmachtig, omdatdebeste
voetballersophet continent spelen
enzedeChampionsLeague tothaar
eigendommenmagrekenen.Daar-
meestuitdebondandere,dankzijde
FIFAopkomende, voetbalcontinen-
tenalsAfrikaenAzië tegendeborst.

Achterde schermensteldedeUEFA
indeaanloopnaardepresidentsver-
kiezing inmeialles inhetwerkom
Blatter tenval tebrengen.KNVB-pre-
sesMichael vanPraag,oud-prof Luis
Figoende JordaanseprinsAliwerden
doorEuropagesteund. Erwarendoor

deUEFAgeregisseerdegesprekken
overde tevoeren tactiek. EnPlatini
wasaanwezigbij eengeheimeverga-
dering inGenèvewaarinwerdbe-
paaldwelke tegenkandidatenzich
moesten terugtrekken.

Michel Platini was uw vriend. Nu
organiseert hij het verzet tegen u.
Wat betekent dat voor u?
Blatter laat een langestilte vallen.
Dan: ‘Confuciuszei: zevenkeermoet
jemet je tongdraaienvoordat je ant-
woordgeeft.’

Waarom is het zo moeilijk hier-
over te praten?
‘Deenige redendie jekuntgeven, is
dat er inNyoneenanti-FIFA-virus
heerst. Ikmaakaltijdonderscheid
tussenNyon(waarhetUEFA-hoofd-
kwartier zetelt, red.) endebijdeUEFA
aangeslotenbonden. In2007, toen
PlatiniwerdgekozenalsUEFA-voor-
zitter,was iknogzijnbestevriend.Al
in2008wasdatnietmeerzo.’

Wat is er gebeurd?
‘TijdensdeopeningvanhetEK in
2008 inZwitserlandsprak ik tijdens
hetaperitiefmetdeZwitsersepresi-
dentCouchepin, eenbekendevanmij

merben ikniet, dus ikvoelmeniet
prettigopeenboot. Ikhebergeen.’

Auto’s?
‘Ik rij eenergkleineMercedesdiede
FIFA tegeneenbescheidenvergoe-
dingbeschikbaar stelt aanhaar
management. Ikhadookeenauto in
Visp,maardieheb ikaanmijndoch-
tergegeven.’

Hoe vaak gaat u op vakantie?
‘Dathangtervanaf hoeuvakanties
definieert. Ikhebdezemaanddrie
dagenvrij gehadendatwasprecies
genoeg. Ikbeneenactieveman. Ik
moet inbewegingzijn.Door tebewe-
genhoud jeook jebrein, jehart, je ziel
scherp.Mijn laatsteechtevakantie
wasvlaknahetWKvan Italië, in 1990.’

Mensen zien u als iemand die
zichzelf verrijkt met geld dat voor
het voetbal is bestemd.
‘Ikbengeenextravaganza. Ikdoedit
werknietomrijk teworden,maar
omdat ikeringeloof. Ikdraagniet
eensmaatpakken.Oké, ze zijnvaak
Italiaans,maar ikneemwatmepast.’

Toch kampen de FIFA en u met
een imagoprobleem van jewelste.
‘Maardat isnietoveral terwereldzo.
Je imagoveranderen is lastig. Een
Duitsedichter zei: ‘AllenMenschen
recht getan, ist eineKunstdieniemand
kann.’ Jekuntniet alleenmaarvrien-
denhebben.’

Maar het probleem met imago
is…
‘HoekanAjaxverliezenvanRapid
Wien?’

Ja, ongelooflijk. Maar over het
imago: de beleidsbepalers in
Nederland geloven niet meer dat
een klein land als het onze een
WK kan organiseren. Ze denken:
we hebben geen geld om aan de
FIFA-bestuurders te geven.
‘Zehoevengeengeldaanbestuurs-
leden tegeven.’

Maar dat is wel wat mensen den-
ken. Dat is het imago van de FIFA.
‘Ja,maarals je eenmaal eenbeeld
hebt, blijf jedaarbij.Helpmedie
situatie te veranderen.’

Het campagneteam van Neder-
land en België kwam naar het
hoofdkantoor van de FIFA op de
fiets om zo het milieuvriendelijke
karakter van de WK-bid te bena-
drukken. Nu worden ze in de
media beschimpt, omdat ze zo
naïef waren. Ze hadden beter in
een Porsche kunnen gaan, wordt
er gezegd.
‘Ikhebookeen fiets.Mijnvaderwas
mecanicien inde fietsindustrie.’

De fietsen hebben Nederland en
België niet geholpen. Ze haalden
maar een handvol stemmen.
‘NederlandenBelgië,maarook
SpanjeenPortugal,warennaïef.Na
hetWKvan2002 in JapanenZuid-

KoreaheeftdeFIFAbeslotendat lan-
dendiehet toernooialleenkunnen
organiserendevoorkeurkrijgen.
NederlandenBelgiëwistendat,want
ikhebhet zezelf verteld.’

Kan een klein land als Nederland
in de toekomst het WK organise-
ren?
‘Zeker. Jullie zijneenvoetballand.
Julliehebbendestadions,de infra-
structuur.Als eenvandekleinste lan-
den terwereld (Qatar, red.)hetkan,
kanNederlandhetook.’

Zijnoogvaltopde ineengouden
frame ingelijste fotovanNelsonMan-
delaaandeoverzijdevanderuimte.
DevoormaligZuid-Afrikaanspresi-
dentklemtdewereldbeker inzijn
handenvlaknadatZuid-AfrikahetWK
2010 toegewezenheeftgekregen. ‘Hij
lachtnaarme’, zegtBlatter, enhij
lacht terug.
De toewijzingvanhetWKaanhet

Afrikaanse land leverdedeFIFA in
Europaveelkritiekop.Maardat is
niets vergelekenmetdereuringdie is
ontstaannuQatar, eengolfstaatje
zondervoetbalgeschiedenis,hetWK
van2022magorganiseren.Hoewel
Blatternietophet landstemdebijde
toewijzingvanhet toernooi,heefthet
opvoorhandmeest controversiële
WKooithemenzijn familie verder in
hetnauwgebracht.
Elke tweetdiedeFIFAnamensBlat-

terspersoonlijkeaccount stuurt, kan
rekenenophonderdenwoedende
reacties. ZijnenigekindCorinnesloot
onlangshaarvaste telefoonlijnaf,
omdatzewerd lastiggevallendoor
eenstalker. EenKeniaanseoplichters-
bendeverspreidt vervalstedocumen-
tendiedegehele familie ineenkwaad
daglicht stellen.

De crisis bij de FIFA raakt ook uw
familie.
‘Ik erkendateruitdagingenzijn.Tege-
lijkertijd isdekrachtvanvoetbal
nooitgrotergeweest.Dekijkcijfers
warenniet eerder zohoog. Jeugdvoet-
bal, vrouwenvoetbal:hetwasnog
nooit zogoedalsnu.Degrotemeer-
derheidvanonzeontwikkelingspro-
jectenwereldwijd is eengroot succes.
Er isgeencrisisbijdeFIFA.’

En toch raakt die uw familie. Uw
familie wordt lastiggevallen van-
wege uw werk.
‘Natuurlijk,hetdoetmijn familie
meerzeerdanmij. Ikbeneraange-
wend. Ikkanmezelf verdedigen.Maar
het is vooral verschrikkelijkalshet
mijnkleindochterpijndoet.Degenen
diedatophungewetenhebben,moe-
tenopeendagverantwoordingafleg-
genvoorwatzehebbengedaan.’

Zijn het individuen of georgani-
seerde krachten die hier achter
zitten?
‘HoekanhetEuropeesParlementeen
resolutieaannemendatBlatterniet
moetwordenherkozenalspresident
vandeFIFA?Wat isdat?Dat is een
directepolitieke interventie inde

vervolg van Pagina 7
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uithetkantonWallis.Hij zei:wezien
elkaar zo tijdensdewedstrijd.Maar
hetbleekdat ikachtplaatsenvanhet
middenzat, verbijhemvandaan.De
presidentvandeFIFAwasopeenzij-
spoorgezet.Gewoonopeenzijspoor
gezet.’

Voelt het alsof hij een mes in uw
rug steekt?
‘Weetu,mijn relatiemethemwasop
eenbepaaldmomentals eenrelatie
tussenvaderenzoon.Hijheeft vier
jaar voormijgewerktbijdeFIFA,na
hetWKvan 1998 inFrankrijk.Weheb-
bensamenzijn toetreding tothet
bestuurvandeUEFAendeFIFAvoor-
bereid. In2007werdhij ooknogpre-
sidentvandeUEFA.Metmijndirecte
steun.’

We hebben uit goede bron verno-
men dat hij uw familie heeft geïn-
timideerd tijdens het verkiezings-
congres in mei.
‘Ja.’

Voorheteerst tijdenshetgesprek is
Blatter emotioneel.Hijwordt stil en
ontwijktoogcontact. Zijnhanden
vouwthij inenuit elkaar. Ingedach-
ten lijkthij terug tegaannaardedag

vanzijnherverkiezing. Zijn familie
wasovergekomennaarZürichvoor
morele steun.

We hebben gehoord dat uw 80-ja-
rige broer Peter moest huilen.
Weer ishij stil. ‘Ikhebmijnbroernet
nogontmoet inCrans-Montana.Hij
herhaaldewater isgebeurd.’

Wat is er gebeurd?
‘Vlaknade lunchvanhet congres
kwamikhemtegen.Hijhadgehuild.
Ik vroeghem:wat is eraandehand?
En ikzei:weesniet verdrietig, ikga
winnen. Ikweetnietmethoeveel
stemmen,maar ikwindezeverkie-
zing. Ikkanniet verliezenvandie
prins.Mijnbroer zeigeenwoord.
‘Nadeverkiezinghoorde ikwater

wasgebeurd. Platiniwas tijdensde
lunchbijmijnbroeraan tafelgaan
zitten.Hij zei: vertel Seppdathij zich
moet terugtrekkenvoordeverkie-
zing, andersgaathijdegevangenis
in.’
TerwijldeFIFA-voorzitter zijnwoor-

denuitspreekt, slaakt zijnpersoonlijk
assistenteeenkreet.Ookvoorhaar is
het voorheteerstdat zehiervan
hoort. Blatteroogtontdaan.Hij staart
voorzichuit.

wezigheidbijhetWKvrouwen inCa-
nada.Dearrestaties voorafgaandaan
hetverkiezingscongreshebbenalles
overhoopgegooid.

Zouden de arrestaties ook heb-
ben plaatsgehad als u zich voor
de verkiezing had teruggetrok-
ken?
‘Dit zijndetailsdie ikechtnietken. Ik
zouergraagmeervanwillenweten.
Maarer zijnonderzoekengaande.’

U zei eerder dat u wist dat er voor
het congres iets zou gebeuren.
‘Ikhadhetgevoeldat er iets inde
luchthing.Maarnooit inmijn leven
had ikzo’nverontrustendeschok
kunnenvoorzien.’

Had die schok direct te maken
met het verkiezingscongres?
Blatter slaatherhaaldelijkopzijn
rechterbeen. ‘Helpmedewaarheid te
vinden.Deze tsunami,deze schok-
kendeovervalof wathetookwas…
Hetmoetonderzochtworden
waaromdit tweedagenvoorhet con-
gresgebeurde.’

Hijwrijft inzijnhanden. ‘Waarom
waren journalistenvan TheNewYork
Timesomzesuur ’sochtends inde
lobbyvanhotelBaurauLac?Erwas
geenenkele redendaar te zijn.’

U vertrouwt de Amerikanen niet.
Is dat de reden waarom u het WK
voor vrouwen in Canada niet bij-
woonde?
‘Luister.Wijwetennietprecieswat
zichachterde schermenafspeelt en
moetenanticiperenopwaterkange-
beuren. Eenpaarwekengeledenheb-
bendeAmerikaneneenZwitserse
bankier in Italiëgearresteerd.Vieren-
twintiguur laterwashij inMiami.
Dus ikganergensheen. Er isgeen
arrestatiebevel tegenmijuitgevaar-
digd. Ikwordnietonderzocht. Ikben
nietgevraagd tegetuigen.Niets.Maar
het systeemisnueenmaal zodat je
gehoordkuntwordenals je ineen
landbentwaarAmerika invloed
heeft.’

Als er geen arrestatiebevel is, wat
is dan het risico om naar een an-
der land te reizen?
‘Mijnadvocatenhier inZwitserland
zijnervrij zekervandaterniets
gebeurt, zolangergeenarrestatie-
bevel is.Maar stel je eensvoor: er
wordtaangekondigddatBlatternaar
Canadagaat.Dan is ergeen interesse
meer indeWK-duels. Iedereenkomt
danvoorBlatter.Doorniet tegaan,be-
schermikhetvoetbal.’

Kun je vrienden hebben in deze
wereld?
‘Als je eenmaalaande topbent,waar
iknogsteedsben,heb jegeenvrien-
den.Geenvrienden.Demeest loyale
man inmijnomgeving isde langst-
zittendevicepresident, IssaHayatou
(voorzitter vandeAfrikaansevoetbal-
confederatieCAF, red.).’

Is hij een vriend van u?
‘Ik zeidathij eenman isopwie ikkan
rekenen.Dat is iets anders.’

Dat klinkt eenzaam. U bezoekt zo
veel landen, maar u hebt geen
vrienden.
‘Vriendschap isookdatmensen jede
waarheidvertellen.’

Het isonvermijdelijk, zijnafscheid
nadert.Hijpraat ernietgraagover.
Lieverheefthijhetoverdehervor-
mingendiehij voorzijnvertreknog
wil realiseren.Of overhet FIFA-
museumdat indebinnenstadvan
Zürichwordtgebouwd.Debouwvak-
kersheefthij ophethartgedrukthet
project af te rondenvoorhijdeorga-
nisatie verlaat.Geregeldkijkthij of ze
opschema lopen.

VolgensBlatter is er eengrotebe-
hoefteaaneenplekwaar toeristende
roemruchtegeschiedenis vandeFIFA
enhetvoetbal tot zichkunnen
nemen.Ookwerkthij aaneenkoffie-
tafelboek, zoalshijhetnoemt. ‘Met
veel foto’s enanekdotes.Hetwordt in-
teressant.’

Weet u al wat u op 27 februari
doet, de eerste dag na uw tijd-
perk bij de FIFA?
‘27 februari, dat is verweg.Heel
ver.’

U bent wel aan uw laatste maan-
den bij de FIFA bezig.
‘Nee. Ikbevindmijnooit inmijn laat-
stemaanden. Ikhoopdat iknogniet
hoef tegaan.’

Hijwijstnaarboven. ‘Nee,nee,nee,
nee,nee. Ikheb toestemminggekre-
genomrechtstreeksmetdepaus te
praten.’

Uw moeder heeft u vanuit de
hemel geroepen om haar te ver-
gezellen, zei u eerder.
‘Het isnoggeen tijd. Zehadhetniet
helemaalgoed.’

Wij hadden het niet over het ein-
de van uw tijdperk op aarde, maar
bij de FIFA.
‘Eenenveertig jaar. Eenenveertig jaar
bijdeFIFA.’

En straks is er niets meer dan to-
tale vrijheid.
‘Er isnooit totale vrijheidals je41 jaar
directbetrokkenbentbij eenorgani-
satie.Dit spel ismijnpassie, jekunt
het voetbalniet inde steek laten.Het
voetbal ismeerdaneenspel.Het is
een levensfilosofie.Maar ikkanstraks
eindelijkgenietenvanmijnprivé-
leven.’

Blijft u zich ook na uw afscheid
verantwoordelijk voelen voor de
FIFA?
‘Verantwoordelijkben jealtijd. Inhet
bedrijfslevenkaneenvaderzijnon-
dernemingaanzijnzoonoverdragen.
BijdeFIFA isdatonmogelijk. Ikweet
nietwatergaatgebeurenmetmijn
nalatenschap.’

Indegebedsruimtevanhet FIFA-
hoofdkwartier sterftBlatters stem
weg. ‘Wieduwarst voraller Zeit, so
bleibst du inEwigkeit.’Wie jealtijd
bentgeweest, blijf je tot inde
eeuwigheid.De echoklinkt doorde
gangen.

Meneer Blatter, dit lijkt op meer
dan rivaliteit.
‘Julliemoetenmaaraanhemvragen
hoezijnkarakter inelkaar steekt. Ik
weetnietwater inhemomgaat.’

Heeft deze situatie iets te maken
met uw besluit om uw mandaat
als voorzitter neer te leggen?
‘Nee,nee. Ik realiseerdeme laterpas
wathijheeftgezegd.Hetneerleggen
vanmijnmandaatwasniet vanwege
dedrukvanPlatini.’

Het ziet ernaar uit dat Platini u
gaat opvolgen als FIFA-voorzitter.
Toch is zijn reputatie niet brand-
schoon. Kort voordat het WK aan
Qatar werd toegewezen, zou hij in
Parijs hebben gedineerd met pre-
sident Sarkozy en de kroonprins
van Qatar. Na de toewijzing aan
Qatar kreeg zijn zoon er een goed-
betaalde baan. Is Platini degene
die de FIFA kan hervormen en een
betere reputatie kan geven?
‘Ikhebdaaropgeencommentaar. Jul-
lie zoudencommentaarmoetenge-
ven. Jullie zijnonderzoeksjournalis-
ten. Julliewillendewaarheidweten.
Iedereen isbenieuwdwater isge-
beurd.Maarer is ietsmis,dat zeker.’

Het is uw nalatenschap. Platini
neemt uw baan over. Welk gevoel
geeft dat?
‘DenieuwepresidentkandeFIFAniet
veranderen. Toen ikvoorheteerst
werdgekozen, in 1998,werktener
34mensenbijdeFIFA.Nuwerkener
meerdanvierhonderd.Wehebben
contractendie lopen tot2028. Een
nieuwkomerkandatniet verande-
ren.Hij kanwatmensenbijdeFIFA
vervangen.Maarhet isnetalsbij een
voetbalclub.Bij Ajaxkun jede tech-
nischdirecteurende trainervervan-
gen,maar jekuntniet alle spelers
wegsturen.’

Kan de nieuwe president het ima-
go van de FIFA veranderen?
‘Waarkomenalleproblemenvan-
daan?Demensendiehier zijnopge-
pakt,wordenverdachtvanzakendie
zichbijhunconfederatieshebbenaf-
gespeeld,nietbijdeFIFA.’

Maar sommigen zaten ook in het
bestuur van de FIFA.
‘Ze zaten indeFIFA,datklopt. Ze
maaktendeeluit vandeFIFA-familie.
Maardatgenewaarvanzewordenbe-
schuldigd,heeftniets temakenmet
deFIFA.DeFIFAheeftdaargeen in-
vloedopendepresidentvandeFIFA
alhelemaalniet.’

U spreekt steeds over een familie
die zijn moeilijkheden zelf oplost.
‘Nunoemikheteenentiteit. Familie
is evenniet aandeorde.’

Deergste stormdiewoedderondde
FIFA isgaan liggendoorBlatters aan-
gekondigdevertrek,maarzorgenvrij
isdevoorzitterdaarmeeniet. Zoont-
brakhijdezezomervoorheteerstbij
eeneindrondevaneenWK, sindszijn
aantreden in 1998.Hijwil geen ‘reis-
risico’s’ nemen, verklaarthij zijnaf-

‘Als jeeenmaalaandetop
bent,hebjegeenvrienden’

Devoetbalwereld
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